Dalsland Kanot Maraton 13 augusti 2022
Tävlingsinformation!

Information in English below!

Här kommer information om allt du behöver veta inför tävlingen. Var vänlig och läs noga igenom.

Registration/check in
Start - Finish

Incheckning - Fredag 12.e augusti

Incheckning
Kl. 16:00-21:00. Fredag 12.e augusti. Lördag mellan 07:00-08:30 vid starten.

Nummerlapp
Nummerlapp som fästes synligt på bröstet. Paddlar ni C2, K2 så fäster ni nummerlappen på den som sitter längst
fram i kanoten. Nummerlappen innehåller chipet till tidtagningen så det är viktigt att den sitter där den ska.
Ombyte
Extrakläder lämnar du kvar vid kanotupplägget vid start- och målområdet. Tänk på att ta med en vattentät väska
att lägga dem i ifall det blir regn.

START – lördag 13.e augusti
Start 45 km
Klockan 09:00 blir det som vanligt en gemensam masstart för alla klasser. Nytt för i år är att starten går på land
och att man först efter startskottet lägger i kanoten.
Obs!
För att undvika onödig trängsel vid iläggningen så startar tävlingstiden först när du passerar igenom start- och
målbågen.

UNDER LOPPET - lördag 13.e augusti
Banan
Banan markeras av gula bojar/dunkar. Längs bansträckningen finns funktionärsbåtar/följebåtar och de känner ni
igen genom att de har en röd flagga på sin båt. Funktionärsbåtarna finns endast längs den markerade
bansträckningen vilket innebär att om du väljer någon annan sträckning så är det helt på egen risk.
Bryta loppet
En brytbil finns tillgänglig för de som tvingas bryta tävlingen. Om du tvingas bryta måste du ta kontakt med en
funktionär vid depåerna eller någon av följebåtarna, som är utrustade med röda flaggor. Vår brytbil hämtar sedan
upp dig på lämpligt ställe för transport till målet.
Lyften
Det är tillåtet att ta med och använda egen vagn. Man får även hjälpas åt tävlande emellan. Ingen ur publiken får
hjälpa till vid lyften! Det är totalt 7 lyft. Obs! Under första lyftet stoppas tidtagning mellan upptaget och
iläggningen.
Mål
Målgången sker på land under start- och målbågen
Vid åska och påtaglig fara
Tävling i all ära men givetvis måste säkerheten komma i första hand, vi uppmanar er därför att uppsöka skydd på
land om det skulle börja åska.
Bevakning/följebåtarna
Båtarnas primära uppgift är att övervaka loppet och ingripa vid olycksfall. Båtarna är fast stationerade, detta för
att inte båtarnas vågor skall ställa till oreda. Vi rekommenderar att ni har med visselpipa för att kunna påkalla
uppmärksamhet vid behov av hjälp.
Säkerhet
Kanotmaratontävlingar kan försätta de tävlande i farliga situationer. Det är nödvändigt att om du som deltagare
ser kanotist i en nödsituation sätter in alla krafter för att undsätta den nödställde.
Börjar du tappa koncentration och balans, håll dig nära land så du slipper simma långt om du skulle ramla i.
Ta med en visselpipa och fäst på flytvästen, den gör det enklare för följebåtar och andra att upptäcka att någon
behöver en hjälpande hand. Har du inte en osänkbar kajak behöver du utrusta kanoten med uppblåsbara
luftkuddar som du monterar i fören eller aktern.
Flytväst
Det är flytvästkrav i alla klasser utom elit. Det ska vara en godkänd flytväst. Detta för din säkerhet.
Maxtider
För att hinna fram till Bengtsfors innan vi stänger målet måste du hålla ett visst tempo. Du måste därför passera
depån i Kråkviken innan klockan 11:30, depån i Skåpafors innan klockan 15:00 och depån i Billingsfors innan kl.
16:30. I Bengtsfors stänger målet klockan 18:00
Du måste ha lämnat depåerna dessa tider annars får du inte fortsätta utan kommer få transport till målet med vår
brytbuss..

EFTER LOPPET – lördag 13.e augusti
Mat
Direkt vid målgång väntar ett varmt mål mat, bröd och dryck.
Dusch
Ca 1000 meter från mål ligger idrottsplatsen Långevi, där finns duschmöjlighet för den som inte väljer att tvätta av
sig vid badplatsen i målområdet.
Prisutdelning
Prisutdelning sker vid målområdet kl:18.00 i alla klasser.

Tävlingsledning:
Crister Blüme: 0709-377887
Bo Petterson: 0733-127400
info@campdalsland.se

Race information – Please read in detail.
This is the information you need to know as a participant in DKM. Please take time to read it in detail.

Checking in – Friday 12 August
Open hours
4 pm – 9 pm on Friday august 12th . 7 – 8:30 AM on Saturday 13th at the start.
Race bib (race number)
You need to attach you race bib so it is easily read on the chest of your life vest. If you are in a C2 or K” the
person in the front needs to have the race bib. The race bib also contains the chip for timing so it is vital that you
place it according to our instructions.
Change of clothes
Extra clothing or dry clothes in a bag to use after the finish can be left at the start. We will take care of it for you.
Please use something like a drybag to ensure it stays dry in case of bad weather.

START – Saturday 13 August
Start 45 km
The start is at 9 am and as always all of you will start at the same time. Besides starting in Bengtsfors and
paddling 45 km, there is one more thing that is New. You will all start on land and put your vessels in the water
after the start pistol has sounded.
PLEASE NOTICE! In order to avoid unnecessary congestion at the start, the competition time starts individually
when you pass through the start and finish arch/banner.

DURING THE RACE - Saturday 13 August
The race course
The course is marked by yellow buoys/cans. Along the stretch of track there are official boats/companion boats
and you can recognize them by the fact that they have a red flag on their boat. The official boats are only
available along the marked section of the course, which means that if you choose any other route, it is completely
at your own risk.
Retiring from the race
A car is available for those who are forced to retire from the race. If you are forced to retire from the race, you
must contact an official at the depots or one of the escort boats, which are equipped with red flags. Our specific
car will then pick you up at the appropriate place for transport back to the start/finish area.
Portages
It is permitted to bring and use your own cart. You can also help each other as competitors. No one from the
audience is allowed to help with the lift! There are a total of 7 lifts. Note! During the first lift, timing is stopped
individually to ensure a calm and safe transport.
Finish
The finish takes place on land under the start and finish arc
In case of thunder and obvious danger
Competition in all its glory, but of course safety must the priority. We therefore urge you to seek shelter on land if
thunder and lightnings start to appear.
Surveillance/the escort boats
The boats' primary task is to monitor the race and intervene in case of an accident. We recommend that you carry
a whistle to be able to get attention if help is needed.
Security
Canoe marathon races can put competitors in dangerous situations. It is necessary that if you, as a participant,
see a canoeist in an emergency situation, use all your efforts to rescue the person in distress.

If you start to lose concentration and balance, stay close to shore so you don't have to swim far if you fall.
Bring a whistle and attach to the life jacket, it makes it easier for escort boats and others to spot someone in need
of a helping hand. If you do not have an unsinkable kayak, you need to equip the canoe with inflatable airbags
that you mount in the bow or stern.
Life jacket
Life jackets are required in all classes except elite. It must be an approved life jacket. This is for your safety.
Time limits
To make it to Bengtsfors before we close the goal, you have to keep a certain pace. You must therefore pass the
depot in Kråkviken before 11:30 am, the depot in Skåpafors before 3 pm and the depot in Billingsfors before 4:30
pm. In Bengtsfors, the target closes at 6 pm.
If you arrive at the depots after these times, you may not continue but will be transported to the start/finish with
our car.

AFTER THE RACE – Saturday 13 August
Food
Directly at the finish line, a warm meal of food, bread and drink awaits.
Shower
About 1000 meters from the finish line is the Långevi activity centre (soccer field), where there is a shower option
for those who do not choose to wash off at the beach at the finish area.
Award ceremony
Award ceremony takes place at the finish area at 6 pm in all classes.

Race directors:
Crister Blüme: +46 709-377887
Bo Petterson: +46 733-127400
info@campdalsland.se

